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Frederiksberg, den 17. januar 2014 
Til stede: 
Anders Gadegaard (Danske Kirkers Råd), Lone Møller-Hansen (Baptistkirken), Rita Jørgensen 
(Danske Kirkers Råd), Erling Tiedemann (Den katolske Kirke), Biskop Czeslaw Kozon (Den 
katolske Kirke), Poul Sebbelov (Den ortodokse Kirke), Axel Bagheer (Den reformerte Synode), 
Sabine Hofmeister (Den reformerte Synode), Jacob Rønnow (FDF), Christian Pedersen 
(Folkekirken), Henrik Andersen (Frelsens Hær), Jørgen Thaarup (Metodistkirken), Jacob Viftrup 
(Apostolsk Kirke), Preben Brohus (Apostolsk Kirke), Biskop Christian Alsted (Metodistkirken), 
Peter Götz (Missionsforbundet), John Nielsen (Missionsforbundet), Tonny Jakobsen 
(Pinsekirkerne), Aase Rønkilde (Vor Frue Kirke), Thorsten Rørbæk (Økumenisk Ungdom), Karen-
Bolette Berg (De grønne Pigespejdere), Hanna Smidt (sekretariatet) og Mads Christoffersen 
(sekretariatet). 
 
1. Velkommen ved Anders Gadegaard  
Anders Gadegaard bød velkommen ved at tale om nytårsfortsætter og indlejre dem i bønnens 
sprog i troen på at verden kan blive bedre.  

- Dagsorden blev godkendt.  
 
2. Kairos-dokumentet – indledning ved Uffe Gjerding  
Orientering og drøftelse af arbejdet med et svarbrev til det palæstinensiske Kairos-dokument som 
blev vedtaget igangsat ved Fællesmødet 2012.  Uffe Gjerding indledte. Han er regionalkoordinator 
for Mellemøsten på Folkekirkens Nødhjælp og har siddet med i arbejdsgruppen vedr. et svarbrev 
fra Danske Kirkers Råd.  
 
En arbejdsgruppe blev nedsat efter Fællesmødet i 2012 og har lavet et udkast til svar (se 
vedhæftet). Svaret blev drøftet på Rådsmødet i august 2013 og blev siden sendt ud til alle 
repræsentanter. Om end et flertal bakkede op om svarbrevet, var der også nogle der ikke kunne 
bakke op. I arbejdsgruppen sad desuden Anders Gadegaard (DKR), Poul Kirk (Pinsekirken), Lars 
Karstensen (OSMTH), Flemming Kramp (Kirkeligt Centrum) og Morten H. Sørensen (KFUM/K).  
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Udkastet til svarbrev fra Danske Kirkers Råd til afsenderne af Kairos-dokumentet blev 
gennemgået og drøftet grundigt. Det blev pointeret, at Rådet med svarbrevet ikke tilslutter sig 
Kairos-dokumentet, men med svarbrevet sender en solidaritetserklæring til kristne brødre og 
søstre, som befinder sig en vanskelig situation. Det blev noteret, at der er en økumenisk 
udfordring blandt kristne i Det hellige land. 
 

- Svarbrevet blev herefter enstemmigt godkendt  
- Brevet sendes til de palæstinensiske kristne og skal ses som et bidrag til en dialogplatform for videre 

samarbejde.  
 
3. Arbejdsplan 2014-16 ved Mads Christoffersen  
En ny arbejdsplan skal udarbejdes inden Årsmødet 2014. De nuværende arbejdsgrupper er:  
o Frihed og lige vilkår  
o Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne  
o Klima- og miljøgruppen  
o Anti-trafficking  
o Migrantgruppen  
o Krop, kirke og menneskelige relationer  
o Danske Kirkedage  
o Reformationsjubilæet 2017 – en ny arbejdsgruppe  
o Teologiske samtaler (ad hoc)  
 
Mads Christoffersen fortalte kort om arbejdsgrupperne, som alle ønsker at fortsætte. Alle 
arbejdsgrupper får p.t. sekretariatsbistand. Teologiske samtaler er en ad hoc gruppe, som samles 
ved relevante sager. Udvalget omkring Kairos-dokumentet er ved at være færdige med sit arbejde. 
Liturgi-gruppen er et ad hoc udvalg, som ikke ønsker at være en fast arbejdsgruppe.  
Nogle grupper består af valgte medlemmer (Kontakt-gruppen). Men ellers er grupperne åbne. 
Krop, kirke og menneskelige relationer er nærmest et netværk, hvor Kontaktgruppen er mere 
stationær. Nogle er meget praktiske (Klima- og miljøgruppen), andre har mere juridiske 
arbejdsområder og andre (Migrantgruppen), har tilbagevendende arrangementer.  
 
Der nedsættes en ny arbejdsgruppe ifm. Reformationsjubilæet 2017. Erling Tiedemann sidder i 
gruppen og der skal rekrutteres flere frem til årsmødet.  

- Sabine Hofmeister, Erling Tiedemann og Jørgen Thaarup går med i arbejdsgruppen om 
Reformationsjubilæet. 

- Eventuelt interesserede kontakter Mads Christoffersen 
 
Rådet besluttede at følgende emner, bør forslås til Arbejdsplanen for de næste tre år og godkendes 
ved Årsmødet:  

- Trosoplæring, som Folkekirkens mellemkirkelige Råd har inviteret til. En foreløbig gruppe 
mødes i april.  

- Økumeni i dag – Unity in Diversity - Mission er i vor tid med udgangspunkt i 
Missionsdokumentet fra Kirkernes Verdensråd (oversat til dansk af Dansk Missonsråd). 
Arbejdet med mission må indebære en diskussion af, hvad økumeni er i dag med 
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udgangspunkt i Dokumentet ”Unity in Diversity” fra Kirkernes Verdensråd. Samtalen 
kunne udmønte sig i et ’skrift’.  

- Christian Alsted skriver et udkast til kommissorium, som behandles ved årsmødet. Repræsentanter 
overvejer frem til årsmødet, hvem der kan sidde med i arbejdsgruppen.  

- Eventuelt interesserede kontakter Mads Christoffersen. 
 

- Kristnes vilkår i Mellemøsten, religionsfrihed. En arbejdsgruppe med fokus på samarbejde og 
støtte til kristne mindretal under udfordring. Det første fokus-område kunne være Israel og 
Palæstina og indebære en opfølgning på solidaritetsbrevet til de palæstinensiske kristne 
bag Kairos-dokumentet.  

- Anders Gadegaard skriver et udkast til kommissorium til drøftelse ved årsmødet.  
- Eventuelt interesserede kontakter Mads Christoffersen 

 
- Oversættelse af det økumeniske dokument fra WCC, som udgives med en lille introduktion om 

paradigmeskiftet i økumeni og distribueres. Der skal nedsættes en lille redaktionsgruppe.  
 

- Mads Christoffersen tager initiativ til at nedsætte en redaktionsgruppe samt en til at oversætte 
dokumentet til dansk.  

 
4. Danske Kirkers Råd og Kristent-Muslimsk Samtaleforum  
Danske Kirkers Råd har to repræsentanter i Styrelsen for Kristent-Muslimsk Samtaleforum. Nik 
Bredholt fra Den Katolske Kirke genopstiller, men en repræsentant for frikirkerne skal findes. Alle 
kirkesamfund opfordres til at finde kandidater.  

- Nik Bredholt blev valgt som repræsentant.  
- Pinsekirkerne opfordres til at finde en person.  
- Tonny Jakobsen og Mads Christoffersen følger op. 

 
5. Danske Kirkers Råd og Folkekirkens Nødhjælps Råd  
Danske Kirkers Råd har tre repræsentanter i Rådet. Jacqueline Ryle fra Den Katolske Kirke og 
Holger Lam (Baptistkirken) har siddet der indtil nu, men er nu trådt ud af rådet. Alle 
kirkesamfund opfordres til at finde kandidater.  

- Den katolske Kirke opfordres til at finde en person.  
- Frelsens Hær opfordres til at finde en person.  
- Ole Birch kan bedes om at udfylde pladsen, hvis ikke der findes en tredje person.  
- Sekretariatet følger op. Rådet godkender de forslag, baglandet måtte komme med.  

 
6. Danske Kirkers Råd og Danmarks Kirkelige Mediecenter (DKM)  
Danske Kirkers Råd har en repræsentant i DKMs bestyrelse. Christian Arffmann har siddet for 
DKR i 3 år, men er nødt til at trække sig. Derfor skal en ny vælges. Christian Pedersen, 
kommunikationsansvarlig i Aalborg Stift og Folkekirkens repræsentant i Danske Kirkers Råd 
foreslås som ny repræsentant.  

- Christian Pedersen blev valgt som repræsentant til Danmarks Kirkelige Mediecenter.  
 
7. Økonomi ved kasserer Aase Rønkilde  
Aase Rønkilde uddelte en oversigt med et foreløbigt årsregnskab.  
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- Rådet udtrykte en stor tak til Aase Rønkilde, Preben Brohus og sekretariatet for styring af 
økonomien.  

 
8. Kommende valg – ved Årsmødet 2014  
Forretningsudvalget: På valg er kasserer Aase Rønkilde (Vor Frue Kirke) og medlem Erling 
Tiedemann (Den Katolske Kirke)  
Stående Udvalg: Jakob Rønnow (FDF) og Finn Kier-Hansen (YFC)  
Danske Kirkedage Styrelse: Formand Poul Erik Knudsen (KFUM-Spejderne), Anne Mie Skak 
Johanson (Dansk Oase) og Bitten S. Kjær (FDF).  
 

- Aase Rønkilde genopstiller til Forretningsudvalget. Hun er valgt som repræsentant for Domkirken 
også efter hun stopper som kordegn.  

- Den katolske Kirke indstiller et navn til årsmødet.  
 
9. Kommende møder  
- Rådsmøde: 27. august i Vangede Kirke.  
- Årsmøde: 3. maj 2014 i Roskilde  
- Økumenisk Efterårskursus: 31. oktober – 1. november 2014 på Nyborg Strand  
- Fællesmøde 2014: 1. november kl. 9-12 på Nyborg Strand. 
 
Så snart der foreligger et program, tilskyndes Danske Kirkers Råds medlemmer til at bakke op om 
Økumenisk Efterårskursus.   
 
10. Eventuelt 
Danske Kirkedage planlægger en visionsdag d. 29. marts fra kl. 10-15.30 i Islands Brygges 
Kulturhus. Programmet er klar d. 16/1 og udsendes til alle medlemsorganisationer. 
Repræsentanterne opfordres til at finde folk, der kan deltage fra Storkøbenhavn og omegn.  
 
 
For referatet: Hanna Smidt 


